كلمة العدد

َ ََ ۡ
َّ ۡ َ
َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ
قال اهلل تعاىلَّ :
ٱل َ ٰ
نس َن َ ٣عل َم ُه ٱلَ َيان  ﴾٤الرمحن.4-1 :
ق
ل
خ
٢
ان
﴿ٱلر ۡح َم ٰ ُن  ١علم ٱلقرء
ِ

يــأيت هذا العدد األول من املجلد الثامن والثالثني ضمن الســنة االحتفالية األربعــن لصدور املجلة ،وحيتوي هذا

العدد املميز عىل أبحاث املؤمتر الدويل حول :االجتاهات الغربية املعارصة يف الدراســات القرآنية :إشــكالية املوضوعية
والتحيــز :رؤية معرفية ،والذي عقــد بتاريخ/3-2 :مايو  ،2018وذلك ضمن املســاعي الصادقة جلامعة قطر وكلية

الرشيعة وإيامهنام برســالتهام برضورة التعاون الدويل البنَّاء مع جامعــات العامل املرموقة ،واالنفتاح املعريف عىل اآلخر يف
الرشق والغرب ،وضمن رســالة الكلية يف أن تُعرف إقليم ًيا وعامل ًيا بالريادة والتميز يف التعليم الرشعي ،والدراســات

ترسخ
اإلســامية ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وفق منهج وسطي راشــد وأصيل ،وأن تكون مرجعية موثوقة ّ
اهلُوية العربية اإلسالمية ،وتقدِّ م اإلسالم بكل أبعاده احلضارية ،وتعزز التعايش واحلوار مع اآلخر.

إن االهتامم بالقرآن الكريم  -دستور اإلسالم األول  -هو من أهم األمور احلياتية املعارصة التي يلزم الرتكيز عليها.

ومنذ القرن املايض وحتى يومنا هذا ،فقد تبوأت الدراســات القرآنية بشتى فروعها مكانة مرموقة يف جامعات العامل ويف

الغرب خاصة .لذا فقد ارتأت الكلية ممثلة بعميدها واملسؤولني فيها وأعضاء هيئة التحرير أن ينرشوا هذا العدد اخلاص

حول هذا املؤمتر املهم الذي عقد يف رحاب الكلية بنتظيم من وحدة البحوث والدراســات اإلســامية ،والذي دعي له

علامء متخصصون يف الدراســات القرآنية من شتى أنحاء العامل :الواليات املتحدة األمريكية ،وكندا ،وبريطانيا ،وأملانيا،
والنمسا ،وإيطاليا ،ومرص ،والعراق ،واملغرب ،واجلزائر وغريها من البلدان.

إن االهتامم بالقرآن الكريم اليوم رضورة ماسة ،وذلك من مجيع اجلوانب العلمية املتعلقة به :حفظه وتدوينه ،ومعرفة

خمطوطاته القيمة املوجودة يف مكتبات العامل ،وترمجاته ،والدراسات املعارصة التي يقوم هبا اآلخرون حوله .وقد احتوى

هذا العــدد عىل جمموعة مهمة من األبحاث التي ركزت عىل قضيــة رضورة تصحيح بعض األفكار اخلاطئة عن حفظ
القرآن الكريم ،وطريقة نقله شــفاهة وكتابة منذ أن أنزله اهلل تعاىل عىل قلب النبي حممد صىل اهلل عليه وســلم ،وكذلك

حاولت هذه األبحــاث أن تؤكد قضية مهمة أخرى ،وهي أن النص القرآين كله مرتابط اآلي والســور ،وحمكم النظم
أيضا أن القــراءات القرآنية منقولة بالتواتر عن
بالرغم مــن نزوله مفر ًقا خالل ثالثة وعرشين عا ًما ،وأكدت األبحاث ً
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وأهنا مصدر ثري يف معرفة كيفية تالوة القرآن الكريم وفهمه وتفسريه ،وناقشت هذه األوراق

قضايا عديدة مهمة أخرى ،ومنها :اســتبعاد إمكانية تطبيق منهج النقد التارخيي عىل القرآن الكريم؛ ألن القرآن الكريم

يف نقله املتواتر وحفظه خيتلف متا ًما عن كيفية نقل كتب أهل الكتاب :التوراة واإلنجيل ،وما أفادته هذه الدراسات فتح
الباب لتعاون مثمر ولدراسات مستقبلية بينية مشرتكة مع علامء غربيني منصفني.

وجاء هذا العدد متضمنًا موضوعات علمية تنرش أول مرة يف عاملنا العريب ،ومن أهم هذه املوضوعات دراسة الدكتورة

ألبا فيدييل  Alba Fedeliحول اســتخدام العلوم اإلنسانية الرقمية يف حتقيق املخطوطات القرآنية :آفاق وحتديات جديدة

نحو فضاء للتعاون والتعددية ،وقد تضمن بحثها التعريف بعلم جديد نشــأ يف الغرب ،و ُعرف باســم العلوم اإلنسانية
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الرقمية ( ،)Digital Humanitiesأو حوســبة العلوم اإلنسانية ( ،)Humanities Computingوهذا العلم طبق حدي ًثا يف
الغرب عىل علم املخطوطات أ ًّيا كان نوعها أو لغتها ،وقد طبق حدي ًثا يف دراســة املخطوطات اإلسالمية ،واملخطوطات

القرآنية املبكرة خاصة ،وتأيت أمهية هذا العلم يف أنه طبق عىل حتقيق املخطوطات اإلســامية ،وهذا يســاعدنا عىل فهم

أعمق ومفهرس ومبوب لرتاثنا املخطوط؛ إذ يوفر املخطوطات اإلســامية رقم ًّيا جلميع الباحثني يف العامل ،ويسهل هلم

أيضا عىل حتقيق املخطوط العريب بطريقة دقيقة؛ ألنه يوفر للباحثني قواعد بيانات
الوصول إليها ،وهذا العلم يســاعدنا ً

تســهل هلم عملية البحث يف شــتى املخطوطات .وكذلك فإن تطبيق تكنولوجيا املعلومات احلديثة املســتفادة من علم
األحياء ،يســاعدنا يف فهم التسلسل التارخيي للمخطوط وحتديد عمره االفرتايض بدقة عالية ،وهذا يسهل عىل الباحثني

معرفة العالقات املشرتكة بني املخطوطات.

وأما عناوين األبحاث املهمة األخرى فقد كانت بحسب اآليت:
ِ
ِ
َ 1أ َثر َ َتر ِد اخل ِّط يف ِالقرآنية عندَ املسترشقني  -عرض ومناقشة.
القراءات
نشأة
ُ ُّ َ
2-إشكالية القرآن املكي يف دراسات املسترشقني.

3املوسوعة القرآنية ( )Corpus Coranicumمن الفيلولوجيا إىل التحليل األديب قراءة نقدية يف قاعدة البيانات.4-جملة الدراسات القرآنية الصادرة عن جامعة لندن بني املوضوعية والتحيز.

5-نظم القرآن وكتابته :بني أطروحات قديمة وأدلة جديدة.

6النقد التارخيي وبعض النزعات املؤخرة يف دراسة القرآن الكريم يف الغرب :مالحظات تأويلية.7-الدراسات القرآنية من النمسا :يف اجتاه اللغويات احلاسوبية العربية.

8-بني الدوغامئية والتخمني :تقييم ملجال دراسات القراءات القرآنية.

ويف اخلتام يأيت نرش هذا العدد ضمن شــهود العامل أمجع انتشــار وباء كورونا نســأل اهلل تعــاىل أن يرفعه من الكرة

األرضية ،وأن حيفظ البرشية من رشه إنه سميع جميب ،وهذا األمر حيتاج لتعاون أمم األرض كلها يف شتى جماالت املعرفة
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وقوله تعاىل﴿ :يأيها ٱنلاس إِنا خلقنكم ِمن ذك ٖر وأنث وجعلنكم شــعوبا وقبآئِل لِ عارفوا إِن أكرم
َّ َ ۡ َ ُ
ٱللِ أتقىٰك ۡ ۚم﴾ احلجرات ،13 :فأصل اخللق واحد من آدم عليه الســام ،وأما تنوع اخللق فإنام كان ليتعارفوا ويتعاونوا

ال ليتناحروا ويتدابروا ،وهذا التعاون العلمي ظهر جل ًّيا يف ثمرات أوراق هذا املؤمتر بني علامء غربيني ومرشقيني مسلمني
ومسيحيني.

علم ،ويوفقنا للتعاون املثمر مع شتى أمم األرض وعلامئها.
نسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا عملنا هذا ،ويعلمنا من لدنه ً
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

أ.د .عبد اهلل الخطيب
رئيس هيئة تحرير المجلة
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